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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Основною метою вступного екзамену з фізики та методики навчання фізики 
є перевірка знань та вмінь вступників. 

Програма охоплює всі основні розділи фізики і методики її навчання 
відповідно до навчальної програми за освітньою програмою Середня освіта 
(Фізика). 

Метою вступного випробування є перевірка знань вступником основних 
фізичних понять, термінів, формулювань визначень, законів фізики, 
передбачених робочими програмами, залежностей між фізичними величинами, 
фахові знання (спеціальні, психолого-педагогічні, конкретно-методичні тощо), 
вміння точно і стисло висловлювати думку в усному і письмовому викладі, 
використовувати відповідну символіку, розв‘язувати фізичні задачі.  

Вступник повинен знати: 
- фізичні явища і процеси;  
- фізичні досліди та спостереження; 
-  фізичні величини: властивості, що характеризуються цим поняттям 

(величиною), зв’язок з іншими величинами (формула), означення величини, 
одиниці фізичної величини, способи її вимірювання; 

- фізичні закони;  
- фізичні теорії: дослідне обґрунтування теорії, основні положення, закони 

і принципи цієї теорії, основні наслідки; 
-  прилади чи пристрої, механізми і машини, технології: призначення, 

принцип дії та схема будови; застосування і правила користування, переваги та 
недоліки; 

- теоретичні питання з методики навчання фізики;  
- методику навчання окремих тем  шкільного курсу фізики в основній 

школі; 
- методики і техніка шкільного фізичного експерименту в основній школі.   
Вступник повинен вміти: 
- пояснювати на основі наукової теорії  приклади використання фізичних 

явищ і процесів; 
- розрізняти ознаки явища чи процесу, за якими вони відбуваються, 

зв’язок явища чи процесу з іншими; 
- формулювати фізичні закони і теорії та робити  математичний вираз 

закону, наводити  приклади врахування і застосування його на практиці, межі 
застосування, умови застосування; 

- формулювати та робити запис математичного виразу закону;  
- використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного 

типу; 
- розробляти методику навчання окремих тем  з шкільного курсу фізики 

для основної школи; 
- розробляти методику проведення шкільного фізичного експерименту та 

лабораторних робіт для основної школи. 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 
Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

Не склав 0-99 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ природи, затрудняється з 
питаннями, що потребують відповіді “так” чи “ні”. 

С
кл

ав
 

Початковий 100 Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні 
розпізнавання явищ природи, за допомогою викладача 
відповідає на запитання, що потребують відповіді “так” 
чи “ні”. 

101-109 Вступник описує природні явища на основі свого попе-
реднього досвіду, за допомогою викладача відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

110-119 Вступник за допомогою викладача описує явище або 
його частини у зв’язаному вигляді без пояснень 
відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє 
позначення окремих фізичних величин.  

Середній 120-129 Вступник за допомогою викладача описує явища, без 
пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його 
власних спостереженнях чи матеріалі підручника, 
розповідях тощо. 

130-139 Вступник описує явища, відтворює значну частину 
навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання 
окремих фізичних величин, записує основні формули, 
рівняння і закони. Уміє розрізняти фізичні величини, 
одиниці вимірювання, розв’язувати задачі з допомогою 
викладача лише на відтворення основних формул.  

140-149 Вступник може зі сторонньою допомогою пояснювати 
явища, виправляти допущені власні неточності, виявляє 
елементарні знання основних положень (законів, 
понять, формул). При розв’язувані задач може 
відтворити основні формули.  

Достатній 150-159 Вступник може пояснювати явища, виправляти 
допущені неточності, виявляє знання і розуміння 
основних положень (законів, понять, формул, теорій). 
Розв’язує задачу на 50%.  

160-169 Вступник уміє пояснювати явища, аналізувати, 
узагальнювати знання, систематизувати їх, зі 
сторонньою допомогою,  робити висновки. Самостійно 
розв’язує задачу, виявляє здатність обґрунтовувати 
деякі логічні кроки з допомогою викладача. 

170-179 Вступники вільно володіє вивченим матеріалом у 
стандартних ситуаціях, наводить приклади його 
практичного застосування та аргументи на 
підтвердження власних думок. Самостійно розв’язує 
задачу й обґрунтовує обраний спосіб розв’язку. 

Високий 180-189 Вступник вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 
послуговується науковою термінологією, та науковою 
інформацією. Самостійно розв’язує задачу стандартним 
способом на 50%. 



190-199 Вступник на високому рівні володіє програмованим 
матеріал, самостійно, у межах чинної програми оцінює 
різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті 
знання і вміння у нестандартних ситуаціях. Самостійно 
розв’язує задачу стандартним способом. 

200 Вступник вільно володіє програмовим матеріалом, 
виявляє здібності, вміє самостійно поставити мету 
дослідження, вказує шляхи її реалізації, робить аналіз та 
висновки. Самостійно розв’язує задачу стандартним або 
оригінальним способом. 

 
СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 
Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. 

Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне 
оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету. 

 
 

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ФІЗИКИ  
1. Механічний рух та його види. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і 

переміщення. Система відліку. Відносність руху. Швидкість руху. 
2. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху. Графіки 

залежностей кінематичних величин від часу при рівномірному русі. 
3. Рівнозмінний рух. Прискорення. Швидкість руху і пройдений шлях 

під час рівноприскореного руху. Графіки залежностей кінематичних величин від 
часу при рівнозмінному русі. 

4. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Кутова 
швидкість. Доцентрове прискорення. 

5. Основні характеристики коливального руху. Вільні і вимушені 
коливання. Математичний маятник. Пружинний маятник. Гармонічні коливання. 
Резонанс. 

6. Основні закони динаміки (закони Ньютона). Маса тіл. Взаємодія тіл. 
Сила. 

7. Пряма основна і обернена основна задачі механіки. 
8. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Вільне падіння. 

Динаміка вільного падіння. Сила тяжіння і вага тіл. Невагомість. 
Перевантаження. Перша космічна швидкість. 

9. Пружні сили. Деформація. Закон Гука для будь-якого виду 
деформацій. Сили тертя. їх природа і види. Закон Кулона-Амонтона. 

10. Основи статики. Поняття сили. Вимірювання сил. Динамометри. 
Складання сил, які напрямлені під кутом одна до одної. Проекції та складові сил. 
Рівновага тіл. Умови рівноваги тіла, яке має вісь обертання. Момент сили. 
Важіль. Рухомий і нерухомий блоки. 

11. Закон збереження кількості руху. Імпульс тіла. Теорема про рух 
центра мас. Реактивний рух. 



12. Механічна робота і потужність. Коефіцієнт корисної дії. „Золоте" 
правило механіки. Прості механізми. Робота сил тяжіння, пружності, тертя. 
Енергія. 

13. Потенціальна і кінетична енергія. Закон збереження і перетворення 
повної механічної енергії.  

14. Основне рівняння обертального руху твердого тіла. Пара сил, момент 
пари. Рівняння моментів. Кінетична енергія обертального руху тіла. Закон 
збереження моменту імпульсу твердого тіла.  

15. Тиск у рідинах і газах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда. Умови 
плавання тіл. 

16. Ідеальна рідина. Стаціонарний рух рідини. Рівняння нерозривності. 
Рівняння Бернуллі. Формула Торрічеллі. Реакція рідини, що витікає. 

17. Закони збереження імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу 
матеріальної точки. Збереження повної енергії матеріальної точки в полі 
потенціальних сил.  

18. Основи молекулярно-кінетичної теорії, їх дослідне обґрунтування. 
Маса і розміри молекул. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. 
Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Меделеєва-Клапейрона). 
Газові закони.  

19. Властивості рідин. Насичена і ненасичені пара. Критична 
температура. Вологість повітря. Психрометр. Гігрометри. 

20. Властивості поверхні рідини. Поверхневий шар. Поверхневий натяг. 
Явища змочування і незмочування. Взаємодія рідини і твердого тіла. Капілярні 
явища. Лапласівський тиск. 

21. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. Теплота і 
робота.  

22. Механічний еквівалент теплоти. Перше начало термодинаміки. 
Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до 
ідеального газу.  

23. Оборотні і необоротні процеси. Колові процеси (цикли). Цикл Карно 
та його коефіцієнт корисної дії. Другий закон термодинаміки. 

24. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля. 
25. Реальні гази. Відхилення властивостей реальних газів від законів 

ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах. Рівняння Ван-дер-
Ваальса. 

26. Аморфні і кристалічні тіла. Монокристали і полікристали. 
Анізоторопіяфізичних властивостей монокристалів. 

27. Електричне поле. Основні характеристики електричного поля 
(напруженість, потенціал). Принцип суперпозиції електричних полів. Зв'язок між 
напруженістю і різницею потенціалів для однорідного поля. 

28. Електрична ємність провідника. Конденсатор. Електроємність 
плоского і сферичного конденсаторів. Послідовне і паралельне з'єднання 
конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора(енергія електричного поля). 

29. Постійний електричний струм. Умови існування електричного 
струму. Сила струму. Електричне коло. Електричний опір. Закон Ома для 
ділянки кола. З'єднання резисторів. Робота і потужність електричного струму. 
Коефіцієнт корисної дії. Закон Джоуля-Ленца. 



30. Магнітне поле постійного електричного струму і постійного магніта. 
Основні характеристики магнітного поля. Закон Ампера. Сила Лоренца. Вектор 
магнітної індукції. Принцип суперпозиції. Лінії магнітної індукції. 

31. Означення та загальні властивості магнітного потоку. Явище 
електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Правило Ленца. 

32. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. 
Генератор змінного струму. Трансформатор. Резонанс у колах змінного струму. 
Автоколивання. 

33. Механізм виникнення коливань в контурі. Ідеальний коливальний 
контур. 

34. Рівняння коливань заряду та напруги на конденсаторі. Формула 
Томсона. Коливання струму в ідеальному контурі. Перетворення енергії (полів) в 
контурі.  

35. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі, частота хвилі, 
швидкість поширення хвилі, звукові хвилі. Електромагнітні хвилі, їх властивості.  

36. Прямолінійне поширення світла. Закони відбивання та заломлення 
світла. Показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання. Лінзи. Фокусна 
відстань лінзи. Побудова зображень у плоскому дзеркалі та лінзах. 

37. Поняття про когерентність. Інтерференція та дифракція світла. 
Дифракційна гратка. Поняття про дисперсію світла. 

38. Закони фотоефекту. Кванти світла. Рівняння Ейнштейна для 
фотоефекту. Стала Планка. 

39. Планетарна модель атома. Квантові постулати Бора. Енергія 
електрона в атомі водню. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

(теоретичні питання) 
1. Зміст і завдання методики навчання фізики (МНФ). Внесок 

українських методистів в розвиток методики фізики. 
2. Компетентнісний підхід в системі фізичної освіти. Нова українська 

школа. Актуальні проблеми МНФ на сучасному етапі розвитку освіти та науки. 
3. Характеристика освітньої галузі «Природознавство». Системи 

побудови шкільного курсу фізики. Структура курсу фізики. 
4. Мета і завдання вивчення фізики в закладах середньої освіти ІІ та ІІІ 

ступенів. 
5. Розвиток і активізація пізнавальної діяльності учнів під час навчання 

фізики. Навести методичні прийоми, які учитель може використовувати для 
підвищення інтересу учнів до навчання фізики. 

6. Реалізація дидактичних принципів під час навчання фізики. 
Психологічні особливості навчання фізики. 

7. Реалізація методів наукового пізнання під час вивчення фізики в 
основній школі. 

8. Шкільний фізичний кабінет і його обладнання. Основні типи 
шкільних фізичних приладів. Засоби навчання фізики. 

9. Характеристика структурних компонентів підручника з фізики. 
Організація роботи учнів з текстом підручника. 

10. Навчальний фізичний експеримент (основні завдання, класифікація). 



Види демонстраційного експерименту, методика і техніка демонстраційного 
експерименту. Віртуальний фізичний експеримент. 

11. Лабораторні роботи з фізики. Способи проведення лабораторних 
робіт. Фронтальні лабораторні роботи. Запис та оформлення результатів 
вимірювання. Фізичний практикум. 

12. Організація самостійної роботи учнів з фізики. Експериментальні 
завдання та домашні самостійні роботи, приклади. 

13. Формування фізичних понять. Класифікація фізичних понять 
Основні етапи і рівні сформованості фізичних понять. 

14. Організаційні форми навчання фізики. Типи та структура уроків з 
фізики. 

15. Індивідуалізація і диференціація навчання. 
16. Планування роботи учителя фізики. 
17. Методика записів і зарисовок на уроках фізики. Рисунки на уроках 

фізики, вимоги до їх оформлення. Методика виконання математичних 
розрахунків і висновків, побудова графіків, складання таблиць. 

18. Методи навчання фізики. Технології навчання. Компетентнісно 
орієнтовані технології навчання. 

19. Фізичні задачі як засіб навчання, їх місце в освітньому процесі. 
Класифікація фізичних задач (навести приклади задач). 

20. Способи розв'язування фізичних задач (навести конкретні приклади). 
21. Структурні елементи системи наукових знань. Наукові факти. Закони 

та закономірності фізики. Фізичні теорії. 
22. Контроль успішності учнів з фізики, його види. Характеристика 

рівнів навчальних досягнень учнів. Узагальнення і систематизація знань з 
фізики. 

23. Реалізація узагальнених планів вивчення структурних елементів 
фізичних знань на прикладі вивчення фізичної величини і фізичного закону. 

24. Реалізація узагальнених планів вивчення структурних елементів 
фізичних знань на прикладі вивчення фізичної величини і фізичного явища. 

25. Реалізація узагальненого плану під час вивчення вимірювальних 
приладів і їх шкал в основній школі (на прикладі динамометра, барометра, 
амперметра тощо). 

26. Реалізація узагальненого плану під час фізичних приладів в основній 
школі (на прикладі оптичних чи електричних приладів) 

27. Форми позаурочної роботи з фізики, їх характеристика. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 
(конкретні питання) 

1. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання 
природи». Формування умінь вимірювання фізичних величин у 7 класі. 

2. Методика вивчення розділу «Механічний рух». Методика формування 
понять: механічний рух, матеріальна точка, шлях, швидкість тіла, період і 
частота обертання. 

3. Методика вивчення розділу «Взаємодія тіл. Сила» у 7 класі. Методика 
вивчення явища інерції та формування понять: інертність тіла, маса тіла, густина 
речовини. 



4. Методика вивчення відомостей про силу, рівнодійну сил, додавання 
сил. Методика вивчення відомостей про силу третя, силу пружності, силу 
тяжіння у 7 класі. 

5. Методика вивчення розділу «Механічна робота та енергія» у 7 класі.  
6. Методика вивчення закону збереження енергії в механічних процесах 

та його практичного застосування у 7 класі. 
7. Методика вивчення відомостей про прості механізми у 7 класі. 
8. Методика проведення лабораторної роботи «Вивчення умови рівноваги 

важеля». 
9. Методика проведення лабораторної роботи «Визначення ККД простого 

механізму». 
10. Методика вивчення розділу «Теплові явища» у 8-му класі. Науково-

методичний аналіз розділу. 
11. Методика формування поняття «теплова рівновага» у 8 класі. 
12. Методика вивчення відомостей про залежність розмірів фізичних тіл 

від температури у 8 класі. 
13. Методика вивчення агрегатних станів речовини та фізичних 

властивостей твердих тіл, рідин і газів. 
14. Методика формування поняття “внутрішня енергія”. Способи зміни 

внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок 
кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла. 

15. Методика вивчення відомостей про кристалічні та аморфні тіла, 
температуру плавлення. 

16. Методика навчання розрахунку кількості теплоти при 
плавленні/твердненні тіл у 8 класі. 

17. Методика вивчення явищ пароутворення і конденсації. Кипіння рідини. 
18. Методика навчання розрахунку кількості теплоти при 

пароутворенні/конденсації у 8 класі. 
19. Методика вивчення рівняння теплового балансу у 8 класі. 
20. Методика вивчення відомостей про згорання палива. Методика 

навчання розрахунку кількості теплоти, що виділяється внаслідок згорання 
палива у 8 класі. 

21. Методика вивчення відомостей про теплові двигуни у 8 класі. 
22. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Вивчення 

теплового балансу за умов змішування води різної температури” у 8 класі. 
23. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Визначення 

питомої теплоємності речовини” у 8 класі. 
24. Методика вивчення розділу “Електричні явища. Електричний струм” у 

8 класі. Науково-методичний аналіз розділу. 
25. Методика вивчення відомостей про електризацію тіл та електричний 

заряд у 8 класі. 
26. Методика вивчення закону Кулона та закону збереження електричного 

заряду у 8 класі. 
27. Методика вивчення відомостей про електричне поле у 8 класі. 
28. Методика вивчення відомостей про електричний струм: дії 

електричного струму, провідники, діелектрики, напівпровідники, струму у 
металах, джерела електричного струму. 



29. Методика вивчення відомостей про електричне коло та його основні 
елементи у 8 класі. 

30. Методика вивчення фізичних величин: сила струму, електрична 
напруга, електричний опір. 

31. Методика вивчення закону Ома для ділянки кола у 8 класі. Паралельне 
і послідовне з’єднання провідників. 

32. Методика вивчення закону Джоуля-Ленца у 8 класі. 
33. Методика вивчення закону Фарадея для електролізу у 8 класі. 
34. Методика вивчення відомостей про електричний струм у газах у 8 

класі. 
35. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Вимірювання 

опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра” у 8 класі. 
36. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Дослідження 

електричного кола з послідовним з’єднанням провідників” у 8 класі. 
37. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Дослідження 

електричного кола з паралельним з’єднанням провідників” у 8 класі. 
38. Методика вивчення розділу “Магнітні явища” у 9 класі. Науково-

методичний аналіз розділу. 
39. Методика вивчення відомостей про магнітне поле, постійні магніти, 

взаємодія магнітів, магнітне поле Землі, дослід Ерстеда у 9 класі.  
40. Методика вивчення дії магнітного поля на провідник зі струмом у 9 

класі. 
41. Методика формування понять “індукція магнітного поля”, “сила 

Ампера” у 9 класі. 
42. Методика вивчення магнітних властивостей речовин та їх застосування 

у 9 класі. Гіпотеза Ампера. 
43. Методика вивчення відомостей про електромагніти, магнітну 

левітацію, електродвигуни, гучномовці, електровимірювальні прилади. 
44. Методика вивчення явища електромагнітної індукції та її практичного 

застосування у 9 класі. 
45. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Складання та 

випробування електромагніту” у 9 класі. 
46. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи 

“Спостереження явища електромагнітної індукції” у 9 класі. 
47. Методика вивчення розділу “Світлові явища” у 9 класі. Науково-

методичний аналіз розділу. 
48. Методика вивчення законів прямолінійного поширення світла,  

відбивання та заломлення світла у 9 класі. 
49. Методика вивчення розкладання білого світла на кольори та їх 

утворення у 9 класі. 
50. Методика вивчення відомостей про лінзи (формула тонкої лінзи) та 

найпростіші оптичні прилади у 9 класі. 
51. Методика проведення лабораторних робіт: “Дослідження відбивання 

світла за допомогою плоского дзеркала”,  “Дослідження заломлення світла”. 
“Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи” у 9 класі. 

52. Методика вивчення розділу “Механічні та електромагнітні хвилі” у 9 
класі. Науково-методичний аналіз розділу. 



53. Методика вивчення відомостей про виникнення і поширення 
механічних хвиль, звукові хвилі, швидкість поширення звуку, довжину і частоту 
звукової хвилі, гучність звуку та висоту тону, інфра- та ультразвуки у 9 класі. 

54. Методика вивчення відомостей про електромагнітне поле та 
електромагнітні хвилі, швидкість поширення, довжину і частоту 
електромагнітної хвилі у 9 класі. 

55. Методика вивчення залежності властивостей електромагнітних хвиль 
від частоти та шкали електромагнітних хвиль у 9 класі. 

56. Методика вивчення фізичних основ сучасних бездротових засобів 
зв’язку та комунікацій у 9 класі. 

57. Методика проведення лабораторної роботи “Дослідження звукових 
коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів” 
у 9 класі. 

58. Методика вивчення розділу “Фізика атома та атомного ядра. Фізичні 
основи атомної енергетики” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу. 

59. Методика вивчення відомостей про сучасну модель атома, досліди 
Резерфорда, протонно-нейтронну модель ядра атома, ядерні сили, ізотопи та їх 
використання. 

60. Методика вивчення радіоактивного випромінювання у 9 класі. 
61. Методика вивчення відомостей про поділ важких ядер, ланцюгову 

ядерну реакцію поділу, ядерний реактор, атомні електростанції, атомну 
енергетику України, екологічні проблеми атомної енергетики у 9 класі. 

62. Методика вивчення термоядерних реакцій у 9 класі. 
63. Методика вивчення розділу “Рух і взаємодія. Закони збереження” у 9 

класі. Науково-методичний аналіз розділу. 
64. Методика вивчення рівноприскореного руху у 9 класі. 
65. Методика вивчення законів Ньютона у 9 класі. 
66. Методика вивчення закону всесвітнього тяжіння та руху тіла під дією 

сили тяжіння у 9 класі. 
67. Методика вивчення руху тіла під дією кількох сил у 9 класі. 
68. Методика вивчення закону збереження імпульсу у 9 класі. 
69. Методика навчання застосовувати закони збереження енергії й 

імпульсу в механічних явищах. 
70. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Вивчення 

закону збереження механічної енергії” у 9 класі. 
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	1. Методика вивчення розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи». Формування умінь вимірювання фізичних величин у 7 класі.
	2. Методика вивчення розділу «Механічний рух». Методика формування понять: механічний рух, матеріальна точка, шлях, швидкість тіла, період і частота обертання.
	3. Методика вивчення розділу «Взаємодія тіл. Сила» у 7 класі. Методика вивчення явища інерції та формування понять: інертність тіла, маса тіла, густина речовини.
	4. Методика вивчення відомостей про силу, рівнодійну сил, додавання сил. Методика вивчення відомостей про силу третя, силу пружності, силу тяжіння у 7 класі.
	5. Методика вивчення розділу «Механічна робота та енергія» у 7 класі.
	6. Методика вивчення закону збереження енергії в механічних процесах та його практичного застосування у 7 класі.
	7. Методика вивчення відомостей про прості механізми у 7 класі.
	8. Методика проведення лабораторної роботи «Вивчення умови рівноваги важеля».
	9. Методика проведення лабораторної роботи «Визначення ККД простого механізму».
	10. Методика вивчення розділу «Теплові явища» у 8-му класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	11. Методика формування поняття «теплова рівновага» у 8 класі.
	12. Методика вивчення відомостей про залежність розмірів фізичних тіл від температури у 8 класі.
	13. Методика вивчення агрегатних станів речовини та фізичних властивостей твердих тіл, рідин і газів.
	14. Методика формування поняття “внутрішня енергія”. Способи зміни внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.
	15. Методика вивчення відомостей про кристалічні та аморфні тіла, температуру плавлення.
	16. Методика навчання розрахунку кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл у 8 класі.
	17. Методика вивчення явищ пароутворення і конденсації. Кипіння рідини.
	18. Методика навчання розрахунку кількості теплоти при пароутворенні/конденсації у 8 класі.
	19. Методика вивчення рівняння теплового балансу у 8 класі.
	20. Методика вивчення відомостей про згорання палива. Методика навчання розрахунку кількості теплоти, що виділяється внаслідок згорання палива у 8 класі.
	21. Методика вивчення відомостей про теплові двигуни у 8 класі.
	22. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури” у 8 класі.
	23. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Визначення питомої теплоємності речовини” у 8 класі.
	24. Методика вивчення розділу “Електричні явища. Електричний струм” у 8 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	25. Методика вивчення відомостей про електризацію тіл та електричний заряд у 8 класі.
	26. Методика вивчення закону Кулона та закону збереження електричного заряду у 8 класі.
	27. Методика вивчення відомостей про електричне поле у 8 класі.
	28. Методика вивчення відомостей про електричний струм: дії електричного струму, провідники, діелектрики, напівпровідники, струму у металах, джерела електричного струму.
	29. Методика вивчення відомостей про електричне коло та його основні елементи у 8 класі.
	30. Методика вивчення фізичних величин: сила струму, електрична напруга, електричний опір.
	31. Методика вивчення закону Ома для ділянки кола у 8 класі. Паралельне і послідовне з’єднання провідників.
	32. Методика вивчення закону Джоуля-Ленца у 8 класі.
	33. Методика вивчення закону Фарадея для електролізу у 8 класі.
	34. Методика вивчення відомостей про електричний струм у газах у 8 класі.
	35. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра” у 8 класі.
	36. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників” у 8 класі.
	37. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників” у 8 класі.
	38. Методика вивчення розділу “Магнітні явища” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	39. Методика вивчення відомостей про магнітне поле, постійні магніти, взаємодія магнітів, магнітне поле Землі, дослід Ерстеда у 9 класі.
	40. Методика вивчення дії магнітного поля на провідник зі струмом у 9 класі.
	41. Методика формування понять “індукція магнітного поля”, “сила Ампера” у 9 класі.
	42. Методика вивчення магнітних властивостей речовин та їх застосування у 9 класі. Гіпотеза Ампера.
	43. Методика вивчення відомостей про електромагніти, магнітну левітацію, електродвигуни, гучномовці, електровимірювальні прилади.
	44. Методика вивчення явища електромагнітної індукції та її практичного застосування у 9 класі.
	45. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Складання та випробування електромагніту” у 9 класі.
	46. Методика проведення фронтальної лабораторної роботи “Спостереження явища електромагнітної індукції” у 9 класі.
	47. Методика вивчення розділу “Світлові явища” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	48. Методика вивчення законів прямолінійного поширення світла,  відбивання та заломлення світла у 9 класі.
	49. Методика вивчення розкладання білого світла на кольори та їх утворення у 9 класі.
	50. Методика вивчення відомостей про лінзи (формула тонкої лінзи) та найпростіші оптичні прилади у 9 класі.
	51. Методика проведення лабораторних робіт: “Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала”,  “Дослідження заломлення світла”. “Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи” у 9 класі.
	52. Методика вивчення розділу “Механічні та електромагнітні хвилі” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	53. Методика вивчення відомостей про виникнення і поширення механічних хвиль, звукові хвилі, швидкість поширення звуку, довжину і частоту звукової хвилі, гучність звуку та висоту тону, інфра- та ультразвуки у 9 класі.
	54. Методика вивчення відомостей про електромагнітне поле та електромагнітні хвилі, швидкість поширення, довжину і частоту електромагнітної хвилі у 9 класі.
	55. Методика вивчення залежності властивостей електромагнітних хвиль від частоти та шкали електромагнітних хвиль у 9 класі.
	56. Методика вивчення фізичних основ сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій у 9 класі.
	57. Методика проведення лабораторної роботи “Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів” у 9 класі.
	58. Методика вивчення розділу “Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	59. Методика вивчення відомостей про сучасну модель атома, досліди Резерфорда, протонно-нейтронну модель ядра атома, ядерні сили, ізотопи та їх використання.
	60. Методика вивчення радіоактивного випромінювання у 9 класі.
	61. Методика вивчення відомостей про поділ важких ядер, ланцюгову ядерну реакцію поділу, ядерний реактор, атомні електростанції, атомну енергетику України, екологічні проблеми атомної енергетики у 9 класі.
	62. Методика вивчення термоядерних реакцій у 9 класі.
	63. Методика вивчення розділу “Рух і взаємодія. Закони збереження” у 9 класі. Науково-методичний аналіз розділу.
	64. Методика вивчення рівноприскореного руху у 9 класі.
	65. Методика вивчення законів Ньютона у 9 класі.
	66. Методика вивчення закону всесвітнього тяжіння та руху тіла під дією сили тяжіння у 9 класі.
	67. Методика вивчення руху тіла під дією кількох сил у 9 класі.
	68. Методика вивчення закону збереження імпульсу у 9 класі.
	69. Методика навчання застосовувати закони збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.
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